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Anotace 
Tato práce je věnována studiu výroby křemíkových desek, epitaxnímu růstu 

křemíkových vrstev metodou chemické depozice par na křemíkových deskách, coby 

substrátu a následně vzniklým poepitaxním 3D-defektům zvané nodules. Využitím 

softwaru pro plánování experimentu (JMP) byly navrhnuty nové parametry chemické 

depozice k minimalizaci velikosti popřípadě četnosti nodules na neleštěné straně 

křemíkové desky po epitaxním růstu. 
 
Charakterizace četnosti a velikosti nodules před a po provedení úpravy procesních 

parametrů epitaxního růstu křemíkových vrstev byla provedena pomocí optického 

mikroskopu s diferenciálním interferenčním kontrastem a skenovacího elektronového 

mikroskopu. Bakalářská práce byla vytvořena za podpory společnosti ON 

Semiconductor Czech Republic, Rožnov pod Radhoštěm. 
  
Klíčová slova 
křemíková deska; epitaxní růst; chemická depozice par; 3D-defekty nodules 

 
Abstract 

The bachelor thesis is devoted to the study of the production of silicon wafers, 
epitaxial growth of silicon films by chemical vapor deposition on silicon wafers, as a 
substrate, and subsequently resulting after-epitaxial 3D-defects called nodules. Using 
software planning experiment (JMP) were designed to the new parameters of the 
chemical deposition of minimizing the size or frequency of nodules on the unpolished 
side of the silicon wafer after the epitaxial growth. 

 
Characterization of the frequency and size of nodules before and after the treatment 

process parameters epitaxial growth silicon layers was made using an optical 
microscope with differential interference contrast and scanning electron microscopy. 
This thesis was created with the support of ON Semiconductor Czech Republic, Rožnov 

pod Radhošťem. 
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Seznam použitého označení, zkratek a termínů: 
zkratka význam 
PV polovodič 
PSP periodická soustava prvků 
CZ Czochralského 
TLK terasa-schod-smyčka 
SC standardní čištění 
TTV celková odchylka tloušťky 
PVA polyvinil alkohol 
SPE epitaxe z pevného skupenství 
LPE epitaxe z kapalného skupenství 
VPE epitaxe z plynného skupenství 
MBE molekulární svazková epitaxe 
CVD chemická depozice par 
MOCVD ograno-kovová CVD 
PVD fyzikální depozice par 
TCS trichlorsilan 
APCVD CVD za atmosférického tlaku 
LPCVD CVD za nízkého tlaku 
SEM skenovací elektronový mikroskop 
L difúzní délka 
Re Reynoldsovo číslo 
τ průměrný čas 
Ds0 poč. hodnota koef. povrchové difúze adsorb. částice 
θ podíl neobsazených povrchových elementů 
E aktivační energie povrchové difúze 
kB Boltzmanova konstanta 
T teplota částice procesního plynu 
DT charakteristický rozměr průřezu reakční komory 
v rychlost proudění plynu 
ρ hustota plynu 
η dynamická viskozita plynu 
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Úvod 
V každodenním životě se neustále setkáváme s výrobky, pocházejícími z 

elektronického průmyslu. Můžeme je nalézt v automobilovém průmyslu, lékařství, 

komunikačních technologiích, výpočetní technice a v mnoha dalších odvětvích. Jádrem 

elektronických součástek jsou čipy, které jsou tvořeny integrovanými elektrickými 

obvody. Tyto integrované obvody se skládají z pospojovaných polovodičových 

součástek.  
Nejvíce používaným polovodičovým materiálem na světě je křemík. Důvodem je 

jeho hojný výskyt na Zemi v podobě sloučenin nejčastěji karbidu křemíku a oxidu 

křemičitého. Mezi hlavní výhody polovodičových materiálů patří vlastnost, kdy se 

stoupající teplotou polovodiče se zmenšuje jeho měrný elektrický odpor. Nebo vlastnost 

kdy pomocí nepatrného množství příměsí lze změnit vodivost o několik jednotek. Pro 

nejen tyto vlastnosti se staly polovodičové materiály velmi podstatné v elektronickém 

průmyslu. 
Základem většiny polovodičových součástek a tedy celých integrovaných obvodů je 

monokrystalická křemíková deska. Na těchto křemíkových deskách se nechává narůst 

jedna či více monokrystalických vrstev, ve kterých se následně tvoří integrované 

obvody.  
Na křemíkové desky jsou kladeny přísné nároky na jejich kvalitu, zejména ve 

smyslu čistoty monokrystalických křemíkových desek, čistoty narostlých tenkých vrstev 

a rovinnosti desek. Čistotou myslíme přítomnost nečistot v podobě cizích nežádoucích 

atomů. Rovinnost křemíkových desek je důležitá při tvorbě integrovaných obvodů. 

Potřeba rovinnosti obou stran křemíkové desky je dána procesem vzniku integrovaných 

obvodů. Rovinnost jedné ze stran křemíkové desky může být významně narušena 

vznikem 3D-defektů po růstu monokrystalické vrstvy na straně druhé.  
Cílem bakalářské práce je získat v teoretické části vhled do problematiky výroby 

monokrystalických křemíkových desek, procesu růstu krystalických vrstev na těchto 

deskách a 3D-defektů. Cílem experimentální části je vyhodnotit experiment, který má 

za cíl dosáhnout minimalizace vzniku 3D-defektů. 
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1 Teoretická část 
1.1 Křemík  
1.1.1 Základní charakteristiky a vlastnosti křemíku 

Samotný křemík se na Zemi téměř nevyskytuje, vyskytuje se ovšem v mnoha 
sloučeninách. Z důvodu častého výskytu v nespočtu sloučenin, obsahuje zemská kůra 

asi 26% [1] křemíku. Nejčastěji lze nalézt v nerostu zvaném moissanit (SiC), který se 

skládá přibližně z 70% [1] z křemíku. Využití nalezl především ve sklářském průmyslu, 

či ve stavebních a keramických hmotách. Obrovské využití má křemík i 

v elektrotechnickém průmyslu, kdy se využívá na výrobu základních polovodičových 

(dále PV) součástek do většiny elektronických zařízení. Pro průmyslovou výrobu se 

křemík získává z křemenného písku, termickou redukcí SiO2. [1,2]  
Mezi charakteristické fyzikální a chemické vlastnosti patří vysoká afinita ke kyslíku 

za vzniku SiO2. Oxid křemičitý, křemen i samotný křemík má v Mohsově stupnici 

tvrdosti číslo 7, což ho řadí mezi tvrdé látky. Pro čistý křemík je charakteristická 

modrošedá lesklá barva. Křemík je odolný vůči většině minerálních kyselin. Výjimku 

tvoří kyseliny fluorovodíkové (HF), která oxid (SiO2), který vzniká na křemíku 

působením (oxidací) kyseliny dusičné (HNO3) [2]. 
Křemík má diamantovou krystalickou strukturu, kdy základ tvoří kubická mřížka 

plošně centrovaná a do ní ,,ponořená“ druhá tato mřížka, která je posunutá o ¼ tělesové 

úhlopříčky. Diamantová mřížka umožňuje navázání každému atomu křemíku 

rovnocenné vazby se čtyřmi sousedními atomy. [3] 
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1.1.2 Polovodivý křemík 
Křemík se nachází ve 14. (respektive ve IV.A) skupině a 3. periodě periodické 

soustavy prvků (dále jen PSP). Jakožto 14. prvek PSP, přísluší křemíku stejné 

protonové číslo, což znamená, že mu náleží čtyři vazebné elektrony. Svou polohou 

v PSP se společně s borem, germaniem, arsenem a dalšími, řadí mezi polokovy. Právě 

zmíněné polokovy se často využívají pro své PV vlastnosti, společně ještě s galliem, 
indiem a fosforem. [4] 
Dělení polovodičů 

Vodivost polovodičů se rozděluje na vlastní a nevlastní vodivost.  
Vlastní vodivost lze jednoduše vysvětlit na nedopovaném (čistém) křemíkovém 

materiálu, kdy se na vodivosti podílejí pouze elektrony matricového materiálu. Záporné 

elektrony jsou vytrhávány z vazeb mezi sousedními atomy křemíku, což zapříčiní vznik 

kladných děr, které jsou zaplňovány elektrony z vedlejších vazeb. Tento proces 

zaplňování kladných děr zápornými elektrony se nazývá rekombinace.  

 
Nevlastní vodivost vzniká při dopování křemíkové matrice arsenem, fosforem, 

borem nebo antimonem. Lze dopovat i jinými prvky, ale tyto čtyři jsou v průmyslu 

nejpoužívanější. Podle zvoleného dopantu se PV dělí na PV typu P a typu N.  
Polovodič typu P znamená, že užitý dopant je z III.A skupiny PSP a tudíž má tři 

vazebné elektrony. Jedná se tedy například o bor, gallium, či indium. Ovšem ve 

čtyřvazebném křemíkovém systému chybějící vazebný elektron způsobí vznik díry, což 

zvýší vodivost materiálu. Takovému typu vedení elektrického proudu se říká ,,děrová“ 
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nebo také ,,kladná“ vodivost, z důvodu většího počtu ,,volných“ kladných děr, než 

volných záporných elektronů. Jinými slovy majoritními nosiči elektrického náboje jsou 

díry a minoritními elektrony.   
 Polovodič typu N znamená, že užitý dopant je z V.A skupiny PSP, čili například 

fosfor nebo arsen, mají o jeden vazebný elektron navíc oproti křemíku. To zapříčiní, že 

dojde k převaze elektronů nad děrami. Tomuto typu vedení elektrického proudu se proto 

říká ,,elektronová“ nebo také ,,záporná“ vodivost. Zde jsou majoritními nosiči 

elektrického  náboje elektrony a minoritními díry.  
Z výše uvedených informací by se mohlo zdát, že existují jakési částice, nazývané 

,,díry,“ které se v PV materiálu pohybují. Ve skutečnosti se, ale pohybují pouze 

elektrony, které tyto díry, respektive nevzniknuté vazby zaplňují. S nevlastní vodivostí 
dochází v polovodičích vždy i k vodivosti vlastní.  

Spojením PV typu P a typu N vzniká tak zvaný PN přechod neboli dioda. PV dioda 

je základní elektronickou součástkou v PV průmyslu.  

 
Na Obr. 3 je ukázán princip PV diody, kdy na obr. 3a) lze vidět, že elektrony z PV 

typu N se pohybují směrem ke kladné části zdroje a díry k záporné. Tento jev má za 

následek zúžení ochuzené vrstvy (ochuzená o nositele náboje), která se nachází na 

rozhraní PV typu N a P. Takto zvolené zapojení způsobí průchod elektrického proudu. 
Na obr. 3b) je zdroj zapojen naopak, což způsobí zvětšení ochuzené vrstvy a zabránění 

průchodu elektrického proudu. 
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1.2 Proces výroby křemíkové desky z taveniny křemíku 
V této práci se budu dále zabývat převážně procesem výroby PV desek z křemíku. 

PV desky existují i z jiných materiálů (např. GaAs nebo GaN), ale v PV průmyslu stále 

převládá jako substrát (desky coby nosný materiál pro výrobu integrovaných obvodů) 

křemík.  
1.2.1 Czochralského metoda 

Metod výroby křemíkových krystalů je více, ale momentálně nejpoužívanější 

metodou na světě je právě metoda tažení krystalu z taveniny pomocí Czochralského 

tažičky, která je detailněji popsaná v této podkapitole. 
Czochralského tažička 

Původní Czochralského (dále jen CZ) tažička využívala motoru, který spouštěl 

kapiláru, ve tvaru háčku, na hedvábné niti do taveniny. Tavenina byla v tavném kelímku 

z dřevěného uhlí. Původní metoda byla dále zdokonalena nejprve pány Teal a Little a 

následně Dash. [12] 
Teal a Little vylepšili CZ metodu třemi zásadními inovacemi. Místo kapiláry použili 

zárodek definující krystalografickou orientaci monokrystalu, dále řízením teploty 

taveniny kontrolovali tvar krystalu a dokázali řídit distribuci dopantu rotací zárodku a 

změnou rychlosti tažení krystalu. [12] 
Dash uvedl techniku růstu, díky které se podařilo zabránit rozšíření dislokací ze 

zárodečného semínka do krystalu. Zamezit šíření dislokací ze zárodku se mu podařilo 

zúžením průměru krystalu na začátku jeho utváření zvýšením rychlosti tažení zárodku.  

Tomuto zúžení se říká krk. [12] Ponoření do taveniny představuje pro monokrystalický 

zárodek teplotní šok, což způsobí, že se na rozhraní krystal/tavenina generují dislokace. 

Bezdislokační růst krystalu pak není možný. Popsaným Dashovým zúžením krystalu 

dojde k „vyběhnutí” dislokací k jeho povrchu. Na rozhraní krystal/tavenina pak při 

vhodných podmínkách růstu nedochází ke generaci nových dislokací. [3] 
 Existují dva typy Czochralského tažiček. Klasická tažička (Obr. 4) a tažička 

v magnetickém poli, kdy pomocí magnetů je ovlivňováno proudění taveniny. [10] 
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Tavenina je složena z polykrystalického křemíku (o polovodičové čistotě v řádech 

ppb) a dopantů. Křemík má pro různé prvky různou rozpustnost a zároveň je vysoce 

vazebný s lehkými prvky. Tyto vlastnosti velmi zužují výběr materiálu tavného 

kelímku. Tavný kelímek je tudíž z křemenného skla, které má větší teplotu tání než 

materiál taveniny a oproti ostatním materiálům neobsahuje tolik kontaminantů. 

Křemenný kelímek se při procesu růstu monokrystalu natavuje, což znamená, že 

degraduje a proto se na každý růst používá nový kelímek. [10] 
Topná zóna se skládá z tepelného štítu a grafitového topidla (meandrovitého tvaru) 

pracující jako topná tělesa a grafitový kelímek chránící křemenný kelímek. Účelem 

jednotlivých částí topné zóny je udržení teplotní rovnováhy tavného kelímku a taveniny. 

[10] 
Na začátku procesu růstu je potřeba vakuovat tažičku od případných nežádoucích 

nečistot a následně je vpuštěn inertní plyn (nejčastěji argon) pro odvádění nečistot 

vzniklých při tavbě (nejčastěji SiO z křemenného kelímku). [6,10] 
Zdvižné zařízení drží zárodečnou tyčinku a otáčí s celým monokrystalem při tažení 

za dané rychlosti, což je kontrolováno kamerami, které řídí průměr krystalu. [6,10] 
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Zárodek 
Do taveniny se spustí zárodečná tyčinka, která určuje krystalografickou orientaci 

budoucího monokrystalu, monokrystal totiž bude mít stejnou orientaci jako zárodek. Při 

kontaktu tyčinky s taveninou dojde k roztavení její koncové části, což zapříčiní odtavení 

zbytků z předcházejícího použití tyčinky za vzniku zárodku. Na zárodku vznikají 

postupně vrstvy křemíku kopírující strukturu semínka. Rychlost tažení tyčinky se po 

utvoření zárodku zvýší. Zvýšení rychlosti tažení má za následek vytvoření krku krystalu 

neboli Dashovo zúžení zmíněné výše, které se provádí kvůli zamezení šíření dislokací. 

Po několika centimetrech dochází zcela k odstranění dislokací a zúžení přechází ve fázi, 

kdy roste koruna (hlava) krystalu a následně tělo. [6] 
Růst těla monokrystalu  

Jako nejpravděpodobnější interpretace růstu monokrystalu křemíku CZ metodou byl 

přijat model TLK (terrace-ledge-kink) volně přeloženo jako terasa (volná plocha)- 
schod-smyčka (navázání do krystalické mřížky). V modelu TLK jsou atomy nebo 
molekuly z taveniny v kontaktu s pevným povrchem (rozhraní) krystalu v kelímku. 

Atomy (molekuly) jsou adsorbovány na povrch volné plochy, kde pak difundují 

k povrchovým schodům (pokud na povrchu nějaké jsou) a dále podél těchto schodů do 

smyček, kde dojde k začlenění do krystalové mřížky. Typ schodů na pevném povrchu, 
je důležitý faktor k určení mechanismu růstu krystalu. Existují dva mechanismy růstu 

modelu TLK. První mechanismus se nazývá povrchová nukleace a druhý růst šroubové 

dislokace. [16] 
Jestliže povrch neobsahuje krystalografické defekty a je atomárně rovný, pak bude 

krystal růst mechanismem povrchové nukleace (Obr. 5a). Uspořádání nové vrstvy, 

vyžaduje přesycení atomy křemíku a následné podchlazení, protože atomárně rovný 

povrch je všude stejně energeticky výhodný a adsorbované atomy se nemají kde 

začlenit do mřížky. Vysoké podchlazení přinutí adsorbované atomy k formování 

zárodků na povrchu, z důvodu snížení difúzní délky. Po utvoření zárodku vznikají 

povrchové schody a tedy energeticky výhodnější oblasti. Krystalický růst, se následně 

začne rychle laterálně rozprostírat po povrchu díky těmto schodům, dokud se 

nezkompletuje vrstva po celém povrchu (Obr. 5a). Na nové vrstvě budou opět vznikat 

zárodky, schody a celý cyklus růstu nové vrstvy tak proběhne znovu. Tento 

mechanismus je využíván pro orientaci (100). [16] 
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Pokud povrch obsahuje šroubovou dislokaci (Obr. 5b), krystal bude růst 

mechanismem šroubové dislokace. Růst nastává difúzí adsorbovaných atomů ke schodu 

a začlenění do krystalické mřížky. Tento schod se bude pochybovat (šířit) jako spirála 

proti pohybu hodinových ručiček. Když schod dokončí jednu otáčku, objem krystalu se 

zvětší o jednu atomovou vrstvu. Vzhledem k tomu, že povrchový schod stále spirálovitě 

roste, není potřeba žádných nových zárodků k zahájení nukleace pro vznik další vrstvy. 

Růst tímto mechanismem vyžaduje jen nepatrné podchlazení a stabilní rychlost. Tento 

mechanismus je využíván k růstu krystalu s orientací (111). [16] 
Po vytvoření požadované délky těla krystalu se tažení opět zrychlí, což způsobí 

zúžení do špice. 
Nečistoty v tavenině  

Nejčastější nečistota v křemíkovém krystalu vytvořeném CZ metodou je kyslík. 

Zdrojem kyslíku je křemenný kelímek, který je z oxidu křemičitého (SiO2). Produktem 
natavování kelímku je oxid křemnatý SiO. Většina SiO se odpaří, ale malá část zůstane 

v tavenině. [3,8] 
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Dalším prvkem, který znečišťuje taveninu, je uhlík. Uhlík se dostává do taveniny 

ze vstupního polykrystalického křemíkového materiálu a z reakce mezi SiO a 
grafitovým topidlem nebo kelímkem za vzniku karbidu křemíku SiC. Uhlík má 

mnohem menší koncentraci v tavenině než kyslík. Většina uhlíku ovšem zůstává po 

vytáhnutí krystalu, stále ve zbytku taveniny. Zbylé nečistoty mají menší koncentraci než 

uhlík, protože se hromadí také hlavně ve zbytku taveniny, který zůstává v kelímku. [3] 
Řezání a testování krystalu 

 
Vytažený krystal je rozřezán na tři části, kterými jsou oba (špičaté) konce a tělo, 

které je dále ještě rozřezáno na více částí. Tento proces se nazývá anglicky cropping. 
Z krajních a prostřední části těla krystalu (ingotu) se uřežou testovací desky. Testují se 

hlavně čtyři parametry (měrný elektrický odpor, krystalografické defekty, koncentrace 

kyslíku a uhlíku). Sada testovacích desek ukáže změny sledovaných parametrů v 

axiálním směru krystalu. Dále se zbytek těla krystalu umístí do soustruhu, kde dochází 

k zbroušení krystalu na válec o požadovaném průměru. Na závěr je potřeba vybrousit 

fazetu, která označuje krystalografickou orientaci daného krystalu (posléze desky). 

Krystalografická orientace se určí pomocí rentgenové difrakční analýzy. [16] To je 
důležité především z důvodu rozdílných mechanických vlastností křemíkové desky pro 

různé krystalografické orientace. Kdyby deska byla jinak naorientována, docházelo by 

k jiné leptací rychlosti a jiné depoziční rychlosti. [3] 
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1.2.2 Křemíková deska 
Nařezání krystalu na jednotlivé desky 

V této fázi se otestovaný válec nařeže na jednotlivé desky. Nejprve je k tělu 

natmelen grafitový nosník, který slouží k držení nařezaných desek. Následně se krystal 

řeže. Dříve se využívalo pily s vnitřním prořezem, nyní se používá řezání drátem. 

Výhodami použití řezných drátů jsou větší kapacita (během jednoho cyklu lze nařezat 

na desky celý ingot) a vyšší výtěžnost. Pokud by však během řezání došlo k výpadku 

nebo k přetržení drátu, je znehodnocen celý krystal. Po řezání jsou desky zbaveny tmelu 

a omyty. [3] 
Takto nařezaná deska má ostrou hranu, která je náchylná k odlomení. Z tohoto 

důvodu se hrana desky zbrousí do oblého tvaru pomocí brousícího disku. Brousící disk 

má v profilu své brousící části malý žlab obsahující diamantové částice. Tvar žlabu 

definuje tvar opracované hrany desky. Takto upravená hrana je mnohem odolnější vůči 

odlamování. [16] 
Lapování 

Při řezání krystalu vzniká na povrchu desek vždy narušená vrstva o tloušťce 10-50 
μm. [3] Účelem lapování je odstranění svrchní narušené vrstvy, aby desky byly hladké, 

rovné a také, aby deska měla všude stejnou tloušťku. Na počátku lapování se desky 

uchytí do nosiče, který je drží za hranu a následně jsou takto upevněné desky zavedeny 

mezi brousící litinové stoly se zoubkovitým povrchem. [8]  
Mezi stoly a deskami je brousící kapalina, která obsahuje částice Al2O3 a 

surfaktanty rozpuštěné ve vodě. Horní litinový stůl má sérii malých děr, které umožní 

působení brousící kapaliny po celém povrchu desek. Tímto procesem dochází 

k odstranění vrstvy křemíku do hloubky větší, než je nejhlubší poškození z předchozího 

řezání. Výsledkem je rovná deska. [8] 
Leptání 

Deska po lapování je sice rovná, ale jelikož se jedná o mechanický proces, dochází 

opět k drobnému poškození povrchu desky. K odstranění poškození po lapování se 

využívá chemického leptání. Leptání se provádí v současné době pomocí vodného 

roztoku hydroxidu draselného (KOH) a směsí kyselin HNO3 s HF. [8]  
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Nejdříve se leptá pomocí KOH, protože její výhodou oproti použití kyselin je 

vlastnost, kdy po odleptání poškozené vrstvy se leptací proces hydroxidu prudce 

zpomalí. Nevýhodou je, že tato metoda zanechává jamky (drsný povrch), proto se 

následně použije směs kyselin HNO3 s HF, jejichž výhodnou vlastností je, že po jejich 

aplikaci vzniká velmi hladký povrch. [8] 
Ošetření zadní strany křemíkové desky 

Při vysokých teplotách dochází k rozptýlení atomů kovů v objemu křemíkové desky. 

Po následném ochlazení desky nastává shlukování neboli precipitace a nerovnoměrné 

rozložení koncentrace neboli segregace těchto atomů kovů (Fe, Ni, Cr, Zn). 

K precipitaci, popřípadě segregaci dochází převážně na poruchách krystalické mříže 

desky nebo na povrchu desky, jestliže je monokrystalická deska krystalograficky 

dokonalá. Pro pozdější výrobu elektronických součástek, se využívá tenká vrstva z 

 jedné strany desky. Tato vrstva, která by již obsahovala PV součástky, se nazývá 

aktivní část desky a je vhodnou oblastí pro segregaci a precipitaci atomů kovů. 

Precipitáty atomů kovů v aktivní oblasti by ovšem způsobovaly degradaci elektrických 

vlastností elektronických součástek. Z tohoto důvodu je zapotřebí vytvořit oblast, která 

by zabránila precipitaci a segregaci v aktivní části. Taková oblast se nazývá getrační 

oblast. Getrační oblastí je například zadní část desky, která se záměrně poškozuje, pro 

záchyt atomů kovů. Záměrná deformace zadní strany desky se provádí opískováním 

velmi jemným práškem nebo rotačním kartáčem. Další forma záchytu může být 

provedena chemickou depozicí na zadní stranu desky, depozicí vrstvy polykrystalického 

křemíku, nitridu křemičitého (Si3N4) nebo implantací. [8,15] 
Následně se na deponovanou vrstvu polykrystalického křemíku nechává narůst 

tenká vrstva nízkoteplotního oxidu (SiOx). Vrstva nízkoteplotního oxidu má funkci 

oboustranné bariéry migrace dopantu ven z desky.  
Leštění 

Jedná se o chemicko-mechanický proces. Desky se umístí na kruhovou šablonu 

(ang. template), která je přilepena k unašeči. Unašeč je pevná rovinná podložka. Desky 

leží v šabloně na měkké pórovité podložce z polyuretanu. Podložka se nechá nasáknout 

vodou a posléze se k ní přisají křemíkové desky. Samotné leštění se provádí přitlačením 

a rotací unašeče na leštící podložce za promývání leštící směsi, která je tvořena 
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částicemi SiO 2 v alkalickém prostředí. Po procesu leštění se dosahuje zrcadlového 

lesku povrchu. [3] 
Chemické čistění 

Leštění je mechanicko-chemický proces, který generuje velké množství částic a ty 

se na povrch křemíkové desky opět usazují. Těmito kontaminanty jsou především kovy, 

organická residua a další částice. K odstranění takových kontaminantů slouží chemické 

čistění. [8] 
Nejpoužívanější metodou chemického čistění je čistění „standard clean 1 (SC-1)“. 

Jedná se o tak zvané ,,mokré“ čistění, zahrnující několik po sobě jdoucích chemických 

operací, kdy každá odstraňuje určitý typ kontaminantů. Jako první je směs Piranha, 

která se skládá z H2SO4 s H2O2 a reaguje na desce při teplotě přibližně 130°C. Směs 

Piranha rozloží veškeré organické nečistoty z povrchu desky na CO2 a H2O. [8] 
Další fází metody SC-1 je odstranění tenké vrstvy přirozeného oxidu křemíku SiO2 

pomocí HF. Vrstva SiO2 se odstraňuje, protože obsahuje kontaminanty, které jsou v ní 

usazeny. Následně pomocí hydroxidu amonného (NH4OH) se odstraní částice, které 

byly obsaženy v oxidické vrstvě a H2O2 umožní růst nové oxidické vrstvy, která zabrání 

redepozici částic na povrch aktivní části křemíkové desky. [8] 
Po těchto čistěních se ovšem stále mohou na povrchu desky nacházet částice kovů, 

které se odstraní vodným roztokem HCl a H2O2. Takové čištění se nazývá „standard 
clean 2 (SC-2)“. Poslední fází čištění před kontrolou parametrů desek je použití 

ultrazvuku s frekvencí kolem 1MHz, kdy by mělo dojít v ideálním případě k odstranění 

posledních zbylých částic. [8] 
Kontrola parametrů 

Majoritními sledovanými veličinami jsou geometrie (tvar, tloušťka, rovinnost 

povrchu), a měrný elektrický odpor křemíkové desky, které se měří především 

nedestruktivními bezkontaktními metodami. [8] 
Primární metodou měření elektrického odporu desky je měření dvoubodovou 

sondou neboli měření šíření odporu (ang. Spreading Resistance Probe), tato metoda 
ovšem není bezkontaktní. Vyžaduje silné přitisknutí k desce kovovými sondami. 
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Nejpoužívanější bezkontaktní metodou měření elektrického odporu desek je metoda 

vířivého proudu. [8] 
Parametr TTV (Total Thickness Variation) - měření tloušťky  

TTV se vyjadřuje jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou tloušťky desky. 

Až deska dosáhne konečných rozměrů (podstoupí všechny potřebné procesní kroky 

zmíněné výše), provede se komplexní měření tloušťky. [16] Provede se bezkontaktní 

metodou vířivých proudů.  
Parametr Bow - měření prohnutí desky 

Parametr prohnutí desky se měří bezkontaktní metodou vířivých proudů.  
Závěrečné čištění (ang. scrubling) 

Po měření veškerých potřebných parametrů se na křemíkovou desku usadí velké 

množství nečistot. Odstraňují se chemicko-mechanickou metodou. Čištění probíhá 

protékáním vodného roztoku NH4OH po povrchu desky a zároveň se provádí ometání 

desky polyvinil alkoholovými (PVA) kartáči. Po chemicko-mechanickém čistění se 

deska opláchne demineralizovanou vodou. Po následném zaschnutí se provádí 

závěrečná kontrola pomocí laseru, zdali je dosaženo požadované čistoty. Vzhled 

křemíkové desky v této fázi je na Obr. 7. Desky se důkladně zabalí a posílají k 

následujícímu procesu vzniku elektronických součástek, kterým je epitaxní proces. [8]  
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1.3 Epitaxní proces 
Následujícím procesem ve výrobě PV součástek je proces nazvaný epitaxe. Termín 

epitaxe je používán v případě růstu tenké krystalické vrstvy na krystalickém substrátu. 

Růst je prováděn způsobem, kdy krystalografické uspořádání tenké vrstvy je dáno 

krystalografickým uspořádáním substrátu (křemíkové desky). Jinými slovy tenká vrstva 

kopíruje krystalografii substrátu. Epitaxní proces je podobný procesu růstu 

monokrystalu (viz. Růst těla monokrystalu v podkapitole 1.2.1), avšak místo 

počátečního zárodečného semínka je „zárodečný“ celý substrát. To ale také znamená, že 

případné neodstraněné defekty po předchozích technologických krocích se projeví i 

v epitaxní vrstvě. [16] Jelikož základním materiálem používaným v PV průmyslu je 

křemík, v případě epitaxního procesu se deponuje na křemíkový substrát vrstva 

z křemíku. V tomto případě se jedná tedy o homoepitaxi (viz. 1.3.1).  
Epitaxe křemíku je vysokoteplotní proces, který probíhá při teplotě přibližně 

1100°C. Tato teplota usnadňuje chemické reakce (disociaci, pyrolýzu, redukci atd.) a 

umožňuje vytvořit epitaxní vrstvu z atomů křemíku. [8] 
1.3.1 Homoepitaxe a heteroepitaxe 

 Homoepitaxí se nazývá proces, při němž se deponuje epitaxní vrstva ze stejného 

materiálu, jako je substrát. Při heteroepitaxi je na substrát deponovaná vrstva 

z odlišného materiálu. Například křemíková vrstva na safír (oxid hlinitý) nebo vrstva 
germánia na křemíkový substrát. V případě heteroepitaxe má epitaxní vrstva odlišnou 

mřížkovou konstantu od materiálu substrátu. Při růstu epitaxní vrstvy dochází ke změně 

velikosti mřížkové konstanty materiálu deponované vrstvy. V závislosti na této změně 

mohou být indukovány defekty, konkrétně misfit dislokace (viz. podkapitola 1.3.3.4 
misfit dislokace). V extrémním případě může dojít až k prasknutí desky. 
1.3.2 Rozdělení epitaxe podle skupenství zdrojového materiálu epitaxní vrstvy 

Proces epitaxe lze rozdělit na tři druhy podle skupenství zdrojového materiálu 

epitaxní vrstvy. Epitaxe z pevného skupenství (ang. Solid Phase Epitaxy - SPE), 
kapalného (ang. Liquid Phase Epitaxy - LPE) a plynného (ang. Vapor Phase Epitaxy - 
VPE). VPE zahrnuje například procesy: molekulovou svazkovou epitaxi (ang. 
Molecular Beam Epitaxy - MBE) a chemickou depozici par (ang. Chemical Vapor 
Deposition - CVD). 



15 
 

SPE je případ krystalického růstu, kdy za určitých podmínek vysoce teplotního 

žíhání amorfní vrstvy, dochází k přeuspořádání atomů do krystalického uspořádání 

vrstvy po vrstvě. Krystalizace vrstev probíhá postupně od vrstev, které jsou v kontaktu 
se substrátem. [17] Tato metoda se využívá například k odstranění defektů po iontové 

implantaci.  
Proces LPE je široce používán pro přípravu epitaxních vrstev na směsi polovodičů 

(z materiálu GaAs). Jedná se o růst vrstvy z roztavené směsi za pomalého chladnutí. 

LPE lze tedy srovnávat s principem růstu monokrystalu CZ metodou. [15] Tato technika 

není příliš využívána pro epitaxi křemíkových vrstev, protože dosud nebyla vytvořená 

vhodná technika pro výrobu křemíkových integrovaných obvodů metodou LPE. [8] 
Nejpoužívanější metody VPE jsou MBE a CVD (s rozšířeními jako Metal-Organic 

Chemical Vapor Deposition MOCVD a další). V procesu MBE je v případě růstu 

křemíkové epitaxní vrstvy křemík a jeden či více dalších dopantů odpařován v komoře 

s ultra vysokým vakuem z výparných cel. Odpařující se materiály jsou odnášeny přímo 

ze zdroje na substrát. [16]  

 
Výhodou metody MBE je, že její pomocí lze dosáhnout vysoce kvalitních (velmi 

dobře uspořádaných a s malým počtem defektů) polovodičových krystalických vrstev 

především ze směsi prvků z III.A až V.A skupiny PSP. Metodou MBE lze také 

kontrolovatelně dosáhnout velmi tenkých vrstev v řádech jednotek nanometrů. 

Nevýhodou je, že je tento postup oproti metodě CVD pomalý a velmi nákladný. [18] 
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1.4   Depozice epitaxní vrstvy křemíku metodou chemické depozice par  
Metoda chemické depozice par je v polovodičovém průmyslu široce využívána. 

Metoda CVD obnáší především růst tenkých vrstev na povrchu substrátu, avšak se 

používá i pro výrobu vysoce čistých objemových materiálů, prášků a kompozitních 

materiálů. Tato technika se využívá k depozici širokého rozsahu prvků (viz. Obr. 9), 

ovšem často jen ve formě sloučeniny. [19] Růst epitaxních vrstev CVD metodou 

probíhá v depozičních reaktorech, které jsou popsány v podkapitole 1.3.3.3. 

Obecný princip CVD zahrnuje proudění jednoho či více procesních plynů v reakční 

komoře. Procesními plyny jsou nejčastěji vodík, inertní plyn (často dusík), zdrojové 

plyny materiálu epitaxní vrstvy a dopantu. V reakční komoře je jeden nebo více 

substrátů, které jsou připraveny k depozici. Na substrátu nebo blízko jeho povrchu 

dochází k chemickým reakcím, jejichž výsledkem je deponovaná tenká vrstva na jeho 

povrchu. Toto je doprovázeno vznikem vedlejších produktů, které jsou odsávány ven 

z reakční komory společně s nezreagovanými procesními plyny. [19]      
Tato metoda má nespočet výhod pro růst tenkých vrstev. Jedna z hlavních výhod je, 

že tloušťka narostlé vrstvy uprostřed substrátu je srovnatelná s tloušťkou na okrajích, 

což umožňuje použití této metody i na složitější tvary substrátu. V porovnání 

s technikami metody fyzikální depozice par (ang. Physical Vapor Deposition - PVD), a 
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sice naprašováním (ang. sputtering) a napařováním (ang. evaporation), CVD obecně 

nepotřebuje přímý „výhled“ zdroje procesní látky na substrát. Další výhodou je, že 

deponované vrstvy mohou dosahovat vysoké čistoty. Této čistoty dosahují následkem 

relativní jednoduchosti, s kterou jsou zbytky z použitých procesních plynů (atomy 

vodíku, chloru atd.) odstraňovány pomocí desorpce. Výhodami také jsou relativně 

rychlý růst vrstev a nižší potřebné vakuum na rozdíl od metody PVD. [19] 
Mezi nevýhody patří zejména vlastnosti používaných procesních plynů. Ideální 

vlastností procesního plynu je těkavost za pokojové teploty. Reakční plyny metody 

CVD mohou být výbušné (diboran - B2H4) nebo toxické (chlorid křemičitý SiCl4) a 
korozní (SiCl4). Vedlejšími produkty CVD reakcí mohou být také nebezpečné látky, 

jako jsou oxid uhelnatý (CO), vodík (H2) nebo chlorovodíková kyselina (HCl). Některé 

procesní plyny, zejména organo-kovové (MOCVD), mohou být poměrně drahé. Další 

nevýhodou je fakt, že nanášené vrstvy jsou deponovány za vyšších teplot, což znamená 

jisté omezení pro volbu materiálu substrátu. Zároveň dochází k mechanickému napětí 

v nanesených vrstvách, jestliže má materiál substrátu a vrstvy rozdílné koeficienty 

teplotní roztažnosti. Vzniklé napětí může zapříčinit mechanickou nestabilitu vzniklých 

vrstev. [19] 
1.4.1    Proces depozice epitaxní vrstvy  

Procesní plyn, po vstupu do reakční komory, se prouděním dostává do blízkosti 

povrchu křemíkové desky. Zde důsledkem působení viskózních sil mezi substrátem a 

procesním plynem dochází k snížení rychlosti vrstvy procesního plynu, která je 

v kontaktu s povrchem substrátu. Takto vzniká přechodová vrstva mezi povrchem 
substrátu a oblastí volného proudění procesního plynu viz. Obr. 10. [15] 
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Atomy a molekuly procesního plynu se po překonání přechodové oblasti difúzí, 

adsorbují na povrch křemíkové desky, kde dále difundují po jejím povrchu. [15] Při 

difuzi atomů křemíku po povrchu desky dochází při nalezení vhodných energetických 

podmínek ke vzniku jader a tedy nukleaci. Adsorbovaný atom může být také 

desorbován nebo odpařen. Může také dojít ke srážce s dalším difundujícím atomem za 

vzniku páru. Z důvodu větší atomové hmotnosti je větší šance, že k desorpci tohoto páru 

nedojde. Další případné atomy křemíku difundující po povrchu, se mohou připojit 

k tomuto páru za vzniku útvaru nazývaného klastr. [20] 
Tento klastr nakonec může dosáhnout velikosti, při které je jeho desorpce méně 

pravděpodobná a stává se stabilním jádrem, na kterém pokračuje růst. Velikost klastru, 

je dána okolním tlakem, teplotou a energií vazby mezi atomy v klastru. S rostoucím 

množstvím jader, je větší šance, že přilétající atomy budou adsorbovány již existujícími 

jádry než vznik nových jader. Tento proces pokračuje, dokud nedojde k dosažení 

hodnoty saturace, po které se dosáhne relativně konstantní velikosti jader. [20] 
Existují tři různé módy růstu. Volmer-Weberův, při kterém dochází k nukleaci a 

následnému růstu trojrozměrných ostrůvků. Tyto ostrůvky dále aglomerují za vzniku 

spojité vrstvy. Atomy vrstvy mají mezi sebou silnější vazby než vazby se substrátem. 

V případě módu Frank-van der Merwe, mají naopak adsorbované atomy silnější vazby 

se substrátem než s ostatními atomy vrstvy. Vzniká tak nejprve souvislá jedna vrstva, 

která se posléze pokrývá dalšími vrstvami atomů křemíku. Posledním módem je 

Stranski-Krastanovův, při kterém nejdříve dojde k vytvoření souvislé vrstvy a následně 

se na ní utvoří trojdimenzionální ostrůvky atomů. [15,21]  
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Užité chemické reakce při růstu monokrystalické vrstvy křemíku depozicí par 

Pro růst monokrystalické epitaxní vrstvy na přední leštěné straně křemíkového 

substrátu probíhají na povrchu desky chemické reakce, které závisí mimo jiné na druhu 

procesního plynu, který je zdrojem atomů křemíku.  
Nejhojněji užívané reakce jsou: 

1. Redukce chlorsilanů vodíkem 
2. Disproporcionace křemíkových halidů (daný halid se částečně oxiduje i  

            redukuje) 
3. Pyrolýza nebo tepelný rozklad silanů 

V polovodičovém průmyslu se využívá především redukce chlorsilanů vodíkem, 

ostatní tyto reakce jsou méně časté z důvodu složitého zavedení dopantů do epitaxní 

vrstvy v případě disproporcionací reakce křemíkových halidů a výbušného charakteru 

silanu (SiH4) v případě pyrolýzy popřípadě tepelného rozkladu. [8] 
Při redukci chlorsilanů vodíkem se jako zdrojové plyny využívájí: trichlorsilan 

(SiHCl3), dichlorsilan (SiH2Cl2) anebo chlorid křemičitý (SiCl4). [8] 
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Jelikož se v experimentu bude využívat jako zdrojový plyn křemíku trichlorsilan 

(dále jen TCS), bude dále věnována pozornost především této variantě redukce 

vodíkem. 
Rovnice redukce TCS vodíkem, za vzniku křemíku v pevném skupenství a molekul 

plynného HCl: 
                              [8] (1) 

TCS se rozloží při vysoké teplotě i bez vodíku, ale za vzniku plynného SiCl4 spolu 
s plynným HCl a křemíkem v pevném skupenství. Při teplotě 1150°C až 1250°C 

dochází k redukci SiCl4 vodíkem podle rovnice [8]:  
                                  (2) 

 
Čili se „využije“ i SiCl4 jakožto vedlejší produkt na tvorbu epitaxní vrstvy. 

Výhodou TCS je, že se jedná o relativně levný zdrojový materiál. Výrobu TCS 

popisuje rovnice, která je reversní k rovnici popisující redukci TCS vodíkem.[8] Tedy: 
                                  (3) 

Skutečnost, že se jedná o reversibilní reakci, má důležité důsledky v procesu 
epitaxního růstu. Plynné HCl, přivedeno do reakční komory v počátečním stavu 

depozice, leptá křemíkový substrát, což se nazývá chemickým čistěním in situ před 

růstem epitaxní vrstvy. [8] 
1.4.2    Hlavní parametry depozice 

Hlavní parametry procesu chemické depozice par tvoří teplota depozice, průtok 

zdrojového plynu, teplotní gradienty křemíkové desky a design reakční komory 

depozičního reaktoru. Design reakčních komor jednotlivých druhů reaktorů je popsán 

v podkapitole 1.3.3.3. 
Teplota depozice 

Na Obr. 11 lze vidět závislost rychlosti růstu na teplotě depozice pro nejčastěji 

užívané zdrojové plyny v epitaxi křemíku. Lze z něj vyčíst, že TCS dosahuje 

nejrychlejšího růstu a oproti ostatním plynům za nejvyšší potřebné depoziční teploty. 

[32] 
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Depoziční teplota také souvisí s difúzní délkou atomů. Difúzní délka udává 

vzdálenost mezi místem adsorpce atomu na povrch desky a energeticky výhodným 

místem k začlenění do krystalické mříže. Pro difúzní délku platí [15]: 

                
 

   
 , (4) 

    kde τ je průměrný čas, po který atom difunduje po povrchu desky, Ds0 je počáteční 

hodnota koeficientu povrchové difúze adsorbované částice, θ je podíl neobsazených 

povrchových elementů, E je aktivační energie povrchové difúze, kB je Boltzmanova 
konstanta a T je teplota částice procesního plynu. Platí tedy, že čím je větší depoziční 

teplota a tedy i teplota částic procesního plynu T, tím je větší difúzní délka L. Tudíž s 

vyšší depoziční teplotou mají difundující atomy po povrchu substrátu větší rozsah 

plochy k nalezení energeticky výhodné pozice. [15] 
Teplotní gradienty křemíkové desky 

Při difúzi atomů křemíku po povrchu desky s rozdílně velkými teplotními gradienty, 

je hybnost atomů vyšší v oblasti vyšší teploty než v oblasti teploty nižší. [33] Častým 

projevem teplotních gradientů jsou skluzy. Pnutí v křemíkové desce způsobené 

teplotním gradientem je kompenzováno vznikem defektu, konkrétně skluzem (viz. 

podkapitola 1.4.4) Výskyt teplotních gradientů desky se odvíjí především od způsobu 

ohřevu substrátu viz. podkapitola 1.4.3. 
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Rychlost proudění zdrojového plynu 
Rychlost proudění zdrojového plynu udává množství vháněného objemu, popřípadě 

hmotnosti zdrojového plynu do reakční komory za jednotku času. Proudění procesního 

plynu (v případě jednodeskového a trubicovitých depozičních reaktorů) popisuje 

Reynoldsovo číslo [15]: 

    
    

 
 (5) 

     ,kde DT je charakteristický rozměr průřezu reakční komory, v je rychlost proudění 

plynu, ρ je hustota plynu a η je dynamická viskozita plynu. Při větší hodnotě 

Reynoldsova čísla než je 2000, se předpokládá nežádoucí turbulentní proudění 

procesního plynu. Při hodnotě nižší je předpoklad žádaného proudění laminárního. [15] 
1.4.3    Depoziční reaktory 

Depoziční reaktory v případě chemické depozice křemíkových epitaxních vrstev lze 

rozdělit do dvou základních skupin. Depoziční reaktory využívající atmosférický tlak a 
nízký tlak (v řádech desítek Torr).  

Při depozici monokrystalické vrstvy křemíku, se využívá depoziční teploty přibližně 

v rozsahu 1050-1100°C. Růst epitaxních vrstev na leštěné straně křemíkové desky je 

převážně prováděn v depozičních reaktorech využívající atmosférický tlak, dále jen 

APCVD reaktory (z ang. Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition). Výhodou 

využití APCVD reaktorů je dosažení depozice téměř bezdefektní epitaxí vrstvy. 

Nevýhodou je prašnost v reakční komoře. [15, 25] 
V průmyslu nejvyužívanějšími typy APCVD reaktorů jsou barelový, vertikální a 

jednodeskový.  
Barelový depoziční reaktor 

Tyto reaktory dostaly svůj název od tvaru susceptoru (nosič substrátu), kterým je 

dutý mnohostěnný hranol, jenž je od spodu nahoru postupně zúžený (Obr. 13). Lze se 

setkat také s názvem cylindrický depoziční reaktor. 
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Hlavní smysl zúžení susceptoru je, že desky na něm drží v plytkých kapsách jen 

pomocí gravitace. Susceptor je umístěn uvnitř zvonu z křemenného skla, který tvoří 

obal reakční komory, kde dosahuje teplota kolem 1075°C. V konfiguraci podle Obr. 13 
jsou procesní plyny vháněny shora a vypouštěny spodní částí reakční komory. 

K dosažení dostatečné uniformity tloušťky epitaxní vrstvy je susceptor při depozici 

pomalu otáčen kolem své osy. Topidlo může být tvořeno radiofrekvenční cívkou nebo 

vysoce-intenzivními halogenovými lampami. Charakteristikou teplotních zářičů 

v barelovém reaktoru je poskytnutí stejnoměrného ozařování po celé desce. Používají se 

různé úpravy a modifikace tohoto reaktoru, čímž je myšleno například, že je křemenný 

zvon obráceně nebo vpust procesních plynů zespodu oproti Obr. 13. [22, 25]  

 
 Vertikální (“palačinkovitý“) depoziční reaktor 

V tomto typu reaktoru, připomíná susceptor pánev na palačinky s dírou uprostřed. 

Centrální díra je vpust procesních plynů. Výpust procesních plynů je kolem okraje 

susceptoru. Čerstvý procesní plyn stoupá od středu susceptoru až k horní části 

křemenného obalu ve tvaru zvonu, kde se ochladí a proudí po stěnách zvonu dolů 

k susceptoru a následně proudí po povrchu desek (Obr. 14). [22] Reakční komora má 

obal z křemenného skla přibližně ve tvaru polokoule, obdobně jako v barelovém 

reaktoru. Desky jsou v susceptoru uloženy v plytkých prohlubních, které tvoří jeden či 

více prstenců kolem vpusti procesních plynů. Ohřev je zde obvykle v podobě 
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radiofrekvenční indukční cívky (někdy i s horním ohřevem lampami), která je vinutá 

pod susceptorem. Když tato konfigurace není ideálně osově symetrická, vznikají při 

depozici vrstvy nehomogenity v tloušťce a měrném elektrickém odporu. Tyto a další 

nehomogenity pocházející z ohřevu se mohou eliminovat rotací susceptorem. Všechny 

aspekty designu tohoto reaktoru ho dělají velmi vhodným pro depozici malých 

křemíkových desek (převážně 150mm desky). [25] 

 
Jednodeskový depoziční reaktor 

Z důvodu zvětšování průměru křemíkových desek, je potřeba zvětšovat i depoziční 

komory, aby nové velké desky pojaly. Jelikož je velmi drahé postavit velké 

mnohadeskové reaktory, alternativní cestou je využití jednodeskových reaktorů, kde 

probíhá proces depozice na pouze jedné desce, jak název napovídá. Velkou předností 

jednodeskového reaktoru je design reakční komory (Obr. 15), která poskytuje kontrolu 

proudění plynů. Umožňuje laminární proudění procesních plynů podél povrchu desky, 

což napomáhá vzniku prostředí pro precizní kontrolu tloušťky a měrného elektrického 

odporu epitaxní vrstvy. Dosažení takových parametrů desek napomáhá i rotace 

susceptorem, čímž lze dosáhnout termální a chemické homogenity. Jednodeskové 

systémy mají obvykle komory s uzávěry náplně (ang. loadlocks) k udržení čistého 
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prostředí bez částic a k redukci času na vypumpování reakční komory. Některé 

jednodeskové reaktory mají více reakčních komor, a tudíž je umožněna simultánní 

depozice nebo depozice různých materiálů. Tyto jednodeskové horizontální depoziční 

reaktory jsou využívány pro depozici par na desky o průměru 150 a více. [8, 22, 25] 

Schéma jednodeskového depozičního reaktoru je na Obr. 16. 

Jak je z odstavce výše patrné, tento reaktor je z pohledu kontroly proudění 

procesních plynů v reakční komoře ze zmíněných reaktorů nejlepší. Mimo jiné i 

z důvodu designu reakční komory. Druhým nejlepším reaktorem je typ vertikální a 

nejhůře kontrolovatelné proudění procesních plynů je v barelovém reaktoru. 
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      V LPCVD reaktorech se deponují vrstvy polykrystalického křemíku při 

teplotách přibližně 600-900°C. Nízko teplotní oxid křemíku SiOx se deponuje v rozmezí 

400-600°C. Záměrně je zde oxid křemíku označen jako SiOx, protože z dat společnosti 

ON Semiconductor se nejedná o SiO2. Poměr atomů kyslíku a křemíku zde není 2:1. 

Atomů kyslíku je v případě nízkoteplotního oxidu méně v poměru k počtu atomů 

křemíku. Dále tedy bude nízkoteplotní oxid křemíku označován SiOx. 
Zde zmíněné LPCVD reaktory mají trubicovitý tvar, kdy na jednom konci jsou 

procesní plyny vháněny a na druhém odsávány pumpou, která vytváří snížený tlak 

v reakční komoře. APCVD reaktory pumpu nemají, využívají tzv. komínového efektu, 
který způsobuje mírný pokles tlaku v oblasti výpusti reaktoru. LPCVD reaktory také 

umožňují precizní řízení technologických parametrů a dosahují velmi homogenního 

(tloušťky vrstvy) pokrytí struktur na povrchu substrátu. Jejich výhodou je vysoká 

výrobní kapacita, a sice 180 až 360 křemíkových desek, nízké náklady a rychlost 

depozice.  LPCVD reaktory bývají v horizontální a vertikální konfiguraci. [15, 25]  
Horizontální trubicový depoziční reaktor 

Pojmenování horizontální je odvozeno od hlavního geometrického rozměru 

depozičního reaktoru a směru proudění plynu v reakční komoře. Zde proud procesních 

plynů proudí směrem kolmo k povrchu desek, které jsou naskládány na nosiči za sebou 

(viz. Obr. 17). Transport procesních plynů mezi jednotlivé desky je umožněn difúzí do 

oblasti mezi deskami za sníženého tlaku. [25]  
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Výhodou tohoto horizontálního reaktoru je, že umožňuje kontrolovat depoziční 

teplotu pomocí programovatelné topné zóny. Podle druhu použité pumpy lze 

kontrolovat tlak v reakční komoře. Nevýhodou je postupné vyčerpání procesního plynu 

ve směru k výpusti reaktoru. Důsledkem je prudké snižování depoziční rychlosti 

směrem k výpusti reaktoru. Odstranění této nevýhody se provádí vložením děrovaného 

injektoru pod nosič desek a kontrolou depoziční teploty tří-zónovým ohřevem. 

V horizontálním depozičním reaktoru dochází k depozici na obě strany křemíkové 

desky. Pro depozici na jednu stranu se desky naskládají na nosič přední stranou k sobě. 

[15, 25] 
Vertikální trubicový depoziční reaktor 

Zde není teoreticky žádný rozdíl v procesu a provedením oproti horizontálnímu 

reaktoru. Nastavení procesu může být stejné a gravitace nemá zásadní efekt na pohyb 

plynu při nízkém tlaku. Veškeré informace napsané u horizontálního reaktoru platí i 
zde. [25] 

 
Nicméně převaha vertikální konfigurace je určená technickými a praktickými faktory. 

1. Vertikální konfigurace je situovaná do kompaktnějšího designu a kompletně 

automatizovaná. 
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2. Veškeré zmíněné výhody horizontální varianty trubicovitého depozičního 

reaktoru, jsou designovány a implementovány ve vertikálním reaktoru. 
3. Vertikální konfigurace poskytuje oproti horizontální konfiguraci lepší kontrolu 

tloušťky. 
4. Vertikální konfigurace má jiný tvar nosiče desek. 
Na Obr. 18 je ukázáno schéma vertikálního depozičního reaktoru s proudění 

procesních plynů shora dolů. Další častou konfigurací tohoto depozičního reaktoru je 

varianta s opačným směrem proudění. Toto je umožněno díky vpusti a výpusti 

procesních plynů přímo v rámci upraveného křemenného zvonu viz. Obr. 18. [25] 
 Při depozicích vrstev v reakční komoře (platí pro APCVD i LPCVD reaktory), 

která má křemenný obal, dochází k depozici vrstev i na vnitřní straně křemenného 

obalu. Deponované vrstvy na vnitřní straně obalu mohou způsobit při zmíněných 

vysokých teplotách destrukci obalu. Dále mohou tyto vrstvy praskat a následně tedy 

uvolňovat nečistoty. Nečistoty, které se mohou usazovat na křemíkovou desku při 

depozici a tudíž znečišťovat deponovanou epitaxní vrstvu desky. Vrstvy na vnitřní stěně 

křemenného obalu se odstraňují leptáním HCl. [15, 25]  
Hlavními částmi depozičních reaktorů je ohřev reakční komory a susceptor.  

Tři nejběžnější druhy zdroje ohřevu jsou: 
Odporový ohřev, který generuje tepelnou energii Joulovým efektem. Struktura 

rezistoru silně závisí na druhu použití. V LPCVD reaktorech odporový drát bývá vinut 

kolem křemenné reakční komory a uložen v keramickém pouzdře. [25]  
Druhým typem ohřevu je ohřev pomocí radiofrekvenčního pole. V okolí cívky je 

radiofrekvenční pole, které vířivými proudy indukuje ohřev susceptoru, který následně 

ohřívá substrát. [25] 
Třetím typem ohřevu jsou vysoce intenzivní halogenové lampy s emisním spektrem, 

odpovídajícím susceptoru a/nebo substrátu. Jedná se pravděpodobně o nejpoužívanější 

typ ohřevu v APCVD reaktorech. [25] 
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Nevhodně nastavený ohřev může způsobit prohnutí desky. Minimalizace prohnutí 

desky je důležitá mimo jiné z důvodu možného nárůstu epitaxní vrstvy i na zadní straně 

desky, což dále způsobuje defekty zvané nodules. 
Susceptor 

Susceptor poskytuje mechanickou podporu křemíkové desce a často zároveň přímý 

nebo nepřímý ohřev křemíkové desky.  
Susceptor v APCVD reaktorech, bez ohledu na typ ohřevu, je z grafitu, který je 

potažen vrstvou karbidu křemíku (SiC). Tyto materiály mívají vysokou chemickou 

čistotu a jsou mechanicky stabilní při vysokých teplotách. [25] 
Susceptor v LPCVD reaktorech se nazývá obvykle nosič, protože zde má pouze 

úlohu mechanické podpory desek. Nejběžnějším materiálem tohoto nosiče je křemenné 

sklo, v současnosti se však objevují i varianty z SiC. [25] 
1.4.4    Defekty po epitaxním růstu 

V této podkapitole jsou popsány jednotlivé defekty, které se běžně mohou objevit 

po epitaxním růstu křemíkových vrstev chemickou depozicí par. 
Pits mají tvar plytkých jamek a vznikají z leptání defektů substrátu nebo lokálním 

přerušením epitaxního růstu, často způsobeným kontaminací. Zlepšení předepitaxního 

čištění, prodloužení nebo zvýšení teploty leptání pomocí HCl a kontrola čistoty HCl 

jsou prevencí před tvorbou pits. [22] 
Etch pits vznikají dekorativním selektivním leptáním (defekty se zviditelňují 

pomocí kovových příměsí, které na nich precipitují a takto zvýrazněné neboli 

dekorované defekty se leptají rychleji). [22,26] 
 

Haze je vysoká hustota etch pits. Jedná se tedy o jemné jamky nebo nepatrně 

zdrsněný povrch způsobený oxidací v pracovním prostoru nebo dekorativním leptáním 

jako u etch pits. [22] 
“Pomerančovou kůží“ (ang. Orange peel) je myšlen zdrsněný povrch vzniklý 

vysokou rychlostí růstu za konkrétní teploty depozice. “Pomerančovou kůži“ může také 
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způsobovat podpovrchová porucha krystalu. Zvýšením teploty, snížením rychlosti růstu 

a za předpokladu důkladně vyleštěné křemíkové desky se tento defekt redukuje. [22]  
K “okrajové koruně“ (ang. Edge crowns) dochází, když rychlost růstu na hraně 

desky přesáhne rychlost růstu zbytku povrchu desky. Je způsobena změnou lokálního 

proudění plynu podél hrany desky a lokálně vyšší růstovou rychlostí kvůli ostré hraně 

desky. Vhodné zaoblení hran eliminuje vznik tohoto defektu. [8,22] 
Spikes jsou ve tvaru hrotů a jsou způsobeny uvolněnými částicemi na povrchu 

křemíkového substrátu. Epitaxní růst je rychlejší na vyvýšených částích substrátu - 
nečistotách, z důvodu energetické výhodnosti oproti čisté rovné ploše povrchu. Spikes 

mohou být způsobeny i vyšší lokální koncentrací kovových iontů, v těchto oblastech je 

epitaxní růst opět rychlejší než v oblastech čistého povrchu substrátu. [8] 
Pyramidální pahorky (ang. Hillocks) jsou to výrůstky ve tvaru pyramid (Obr. 19) 

na povrchu epitaxní vrstvy. Tyto výrůstky začínají růst už od rozhraní epitaxní vrstvy a 

substrátu obvykle kvůli kontaminaci substrátu částicemi generovanými škrábáním 

desky při pokládání na nosič nebo kvůli kontaminaci částic ze špinavých povrchů jakým 

je například stěna reaktoru. [22] Tvar a velikost těchto pahorků silně souvisí s osami 
orientace substrátu, ale nikoliv na podmínkách depozice. Hillocks se standardně 

dorůstají do velikosti několika mikrometrů. [8] 

 
Tvar vrstvených chyb se liší krystalografickou orientací substrátu. Tyto 3D-

struktury připomínající převrácené pyramidy, které rostou od svého vrcholu, který je na 

povrchu substrátu. Začínají růst z bodových defektů na povrchu substrátu. Při 

postupném růstu vrstvy postupně vzniká trojrozměrný defekt. Obvykle je počátečním 

bodovým defektem residuální oxid nebo jiná nečistota, která se neodstranila 
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předepitaxním čistěním, vodíkem nebo oxid, který vznikl v reaktoru při zahřívání. 

Vrstevné chyby různých velikostí ukazují, že cizí hmota nebo částice mohou být 

generovány při procesu depozice. [8,22] 
Čištěním povrchu křemíkové desky, eliminací zdrojů kontaminujících částic nebo 

cizí hmoty a zvýšení depoziční teploty může pomoci redukovat hustotu vrstevné 

chyby.[22] 
Misfit dislokace jsou čárovou poruchou krystalické mřížky. Dislokace vznikají, 

jestliže je mezi substrátem a epitaxní vrstvou mřížkový nesoulad z důvodu velkých 

rozdílů v jejich dopování. Tyto defekty leží převážně v oblasti rozhraní mezi substrátem 

a epitaxní vrstvou, ale mohou se ukázat jako nepatrné vlnky na povrchu vrstvy. [8] 
Skluz je posun krystalografických rovin, respektive pohyb dislokací o celé 

meziatomové vzdálenosti. Vzniká například při značném tepelném rozdílu mezi 

oblastmi na jedné desce. K pohybu krystalografických rovin může docházet z důvodu 

pnutí. Toto je obvykle způsobeno nestejnoměrným ohřevem nebo chlazením. Tento 

problém může být ještě výraznější, pokud je deska jakkoliv prohnutá nebo zkroucená už 

od začátku. Dochází pak ke špatnému kontaktu se susceptorem, čili k nehomogennímu 

ohřívání substrátu. [8] 
Fog / S-pits vznikají přítomností těžkých kovů na povrchu substrátu. Defekty fog 

jsou ve tvaru malých koleček. Řada defektů na Obr. 20 jsou defekty typu vrstevných 

chyb vzniklé mechanickým poškozením kovovou pinzetou. [8] 
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1.4.4.1   Nodules  

 
Při depozici epitaxní vrstvy dochází z důvodu difúze k transportu atomů křemíku i 

na zadní stranu substrátu. Na zadní straně desky je obvykle vrstva polykrystalického 

křemíku a na ní vrstva nízkoteplotního oxidu SiOx. Okraj desky bývá leptán kyselinou 

HCl, při čemž dochází k bodovému naleptání oxidu až na polykrystalickou vrstvu 

v oblasti blízké okraji desky. Těmto bodovým vyleptaným místům v oxidické vrstvě se 

anglicky nazývá pinholes. V pinholes následně vznikají nodules (Obr. 21), z důvodu 

energetické výhodnosti.  
Obr. 21 byl vytvořen v rámci první analýzy povrchu okraje zadní (neleštěné) strany 

křemíkové desky na Centru nanotechnologií VŠB-TUO  pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu Jeol Philips XL 30. 
Nodules bývají až 30μm veliké a při vkládání desek do přenosných plastových boxů 

dochází ke kontaminaci škrábání polymeru. Dále při tvorbě čipů z přední strany desky, 

je potřeba desku přisát k rovné podložce, aby byla upevněna. Rovná křemíková deska 

s nodules se přisává na rovný (kovový) stůl projekčního krokovacího fotolitografu (ang. 
stepper). Z důvodu výskytu nodules na okraji zadní strany se přisátím na rovnou 

základnu okraj „odchlípne“ a deska se zkřiví. Proto dochází k rozostření (defokusaci) 

exponovaných motivů na fotolitografu. Aby fotolitograf dobře fungoval, musí být 

exponovaný obrazec ostrý, ne rozmazaný. Jedna křemíková deska po epitaxní depozici 

stojí v rozmezí 750 až 2000Kč. 
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1.4.5    Charakterizace nodules 
V této práci je popsána charakterizace pouze nodules z toho důvodu, že experiment 

v experimentální části slouží k minimalizaci právě nodules. K zjištění, zdali se na dané 

křemíkové desce nodules vyskytují, se využívá nejdříve kolimovaného bílého světla. 

Vložením desky s nodules pod kolimované bílé světlo se ihned odhalí, zdali se nodules 

na desce vyskytují (pokud mají dostatečnou velikost). Následně pomocí optického 

mikroskopu s diferenciálním interferenčním kontrastem lze odhalit četnost nodules. Pro 

hlubší analýzu nodules se využívá skenovacího elektronového mikroskopu, díky 

kterému lze vidět detailní reliéf zadní strany křemíkové desky s nodules. 
Inspekce Nomarského mikroskopem 

Nomarského nebo také diferenciální interferenční mikroskopie se využívá k získání 

obrazu vzorků (v našem případě představuje vzorek křemíkovou desku s deponovanými 

vrstvami, na kterých hledáme defekty), které mají malý kontrast nebo kontrast, jenž 

nelze vidět optickým mikroskopem využívající bílé světlo. V případě využití 

Nomarského interferenčního mikroskopu v polovodičovém průmyslu, se tato metoda 

realizuje při horním osvětlení a tedy v reflexním módu. Pomocí reflexní interferenční 

mikroskopie lze pozorovat struktury integrovaných obvodů nebo defekty epitaxních 

vrstev křemíkových desek, kdy schopnost detekce stupňovitých vrstev popřípadě 

trojrozměrných epitaxních defektů je o několik řádu menší, než je rozlišovací schopnost 

normálního optického mikroskopu. [23] 
Světlo prochází ze světelného zdroje z boku přes polarizátor, následně lineárně 

polarizované světlo se odráží od polopropustného zrcadla, které je natočeno pod úhlem 

45°, na Wollastonův nebo Nomarského hranol. V hranolu dochází průchodem světla 

k dvojlomu. Oba vzniklé lineárně polarizované paprsky prochází objektivem na povrch 

vzorku, od kterého se odráží a putují zpět přes objektiv do hranolu, kde dochází 

k interferenci. Z hranolu prochází paprsek přes polopropustné zrcátko a polarizátor do 

okuláru (Obr. 22a).  
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Na každém bodu obrazu se tedy podílejí paprsky ze dvou bodů vzorku. Nelze tedy 

měřir relativní výškové rozdíly reliéfu vzorku. Ale při porovnání s optickým 

mikroskopem bez diferenciálního interferenčního kontrastu je kontrast nerovností 

značně zvýšen. Nevýhodou Nomarského konfigurace je, že každý bod studovaného 

povrchu je srovnáván s okolím a nikoliv s přesně definovanou referenční plochou. Proto 

se při zvětšení především 50x a více vždy zaostří jen ty části reliéfu vzorku, které jsou 

ve stejné výšce (Obr. 22b). Hodnocení povrchového reliéfu je proto pouze relativní.  
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Skenovací elektronový mikroskop 
Skenovací elektronový mikroskop se skládá z elektronové optické kolony (tubusu), 

která se skládá ze zdroje (elektronového děla) a elektromagnetických čoček. 

Elektronové dělo představuje zdroj elektronů, které jsou emitovány wolframovým 

vláknem nebo krystalem LaB6. Dále pumpy pro vznik vakua v tubusu, počítače a 

příslušného softwaru. Tubus je oproti transmisnímu elektronovému mikroskopu (kde 

svazek elektronů prochází skrz vzorek) mnohem kratší, protože veškeré potřebné čočky 

jsou nad komorou se vzorkem. Z elektronového děla na vrcholu tubusu je pomocí 

elektromagnetických čoček usměrňován svazek elektronů do komory na vzorek. Tento 

svazek je snímán v pravoúhlém rastru napříč celým vzorkem. Intenzity různých signálů, 

které vznikají interakcí elektronového svazku se vzorkem, jsou ukládány do počítače. 

Ze získaných dat se poté vytvoří imaginární obraz vzorku. [27]  
 1.5 Software pro návrh experimentu  

V experimentální části bude popsán experiment, který si klade za cíl minimalizaci 

vzniklých 3D-defektů, konkrétně nodules. Tento experiment byl naplánován s využitím 

metody Design of Experiment, jehož základní princip a výhody jsou nastíněny v této 

kapitole. 
Navržený experiment je test nebo série testů, ve kterých jsou prováděny účelné 

změny na vstupních proměnných procesu nebo systému. Následně můžeme pozorovat a 

identifikovat důvody změn ve výstupní odezvě. [30] 
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Studovaný proces nebo systém může být reprezentován modelem jako je na Obr. 

23. Obvykle si můžeme představit tento proces jako kombinaci strojů, metod, lidí a 

dalších prostředků, které transformují vstupní proměnné na výstupy, které budou mít 

jednu či více zřetelných odezev. Některé procesních proměnných jsou kontrolovatelné, 

zatímco ostatní proměnné jsou nekontrolovatelné (ačkoli v rámci některého z testů být 

kontrolovatelné mohou). [30] 
Cíle daného experimentu mohou zahrnovat následující: 
1. Definovat cíl experimentu 
2. Vybrat vhodné proměnné procesu, které jsou relevantní k definovanému cíli 
3. Vytvořit seznam všech známých vlivů, které mohou být příčinou změn určených 

charakteristik procesu nebo jejich proměnlivosti. 
4. Určit, které proměnné mají největší vliv na výsledek y. 
5. Určit, které z identifikovaných vlivů budou faktory experimentu, které budou 

v průběhu experimentu konstantní, které neřízené a tedy budou v průběhu 

experimentu šumem. 
6. Určit v jakém rozsahu nastavit vstupní proměnné x, aby téměř vždy byl výstup y 

blízko požadované hodnotě. 
7. Určit v jakém rozsahu nastavit vstupní proměnné x, aby proměnlivost výstupu y 

byla minimální. 
8. Určit v jakém rozsahu nastavit vstupní proměnné x, aby se dosáhlo minimalizace 

nekontrolovatelných parametrů z. [8,30] 
Metody navrhování experimentu hrají důležitou roli ve zlepšení vývoje a řešení 

problémů procesů. Cílem bývá v mnoha případech vyvinout robustní počítačový model, 

který bude minimálně postižen proměnlivostí vnějších zdrojů z. [30] Tento způsob 

odstraňování jakéhokoliv nežádoucího jevu daného procesu, stroje apod. šetří často 

především technologický/výrobní čas a materiál, což ho dělá ekonomicky výhodným.  
  



37 
 

2 Experimentální část 
Z počátku kapitoly Experimentální část je popsán stav nodules před experimentem. 

Experimentální část dále popisuje návrh experimentu (DOE) realizován v programu 
JMP (který je technologickým programem společnosti ON Semiconductor), následné 

provedení a vyhodnocení výsledků. Experiment si klade za cíl minimalizaci velikosti 

a/nebo hustotu výskytu nodules. Experiment byl proveden v rámci výrobního procesu 

společnosti ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm.  
2.1 Před-experimentální analýzy 

První před-experimentální analýza povrchu zadní strany křemíkové desky byla 

provedena na Centru nanotechnologií VŠB-TUO  pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu (Jeol Philips XL 30). Další veškerá analýza, návrh a provedení experimentu 

bylo provedeno ve společnosti ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm. Druhá 

před-experimentální analýza okraje zadní strany křemíkové desky byla provedena 

pomocí optického mikroskopu s diferenciálním interferenčním kontrastem (Olympus 
BX60M AEOLM P02) a skenovací elektronové mikroskopie SEM (FERA3 TESCAN). 
Návrh experimentu byl proveden v programu JMP a samotný experiment 

v jednodeskovém horizontálním reaktoru ASM Epsilon One 2000.  
Po-experimentální analýza povrchu zadní strany křemíkové desky byla provedena 

pomocí optické mikroskopie s diferenciálním interferenčním kontrastem (Olympus 

BX60M AEOLM P02) a skenovací elektronové mikroskopie SEM (FERA3 TESCAN). 
2.2 Původní nastavení depozice v jednodeskovém horizontálním reaktoru 

Původní nastavení depozice občasně způsobovalo nárůst nodules, které měly takové 

rozměry (průměr nodule 10-30μm), že docházelo k nežádoucímu prohnutí na rovném 

kovovém stole a následnému rozmazání na projekčním krokovacím fotolitografu. 

Nodules se vyskytují u více šarží, pro experiment je vybrána pouze jedna s označením 

T90A73R. Epitaxní růst vrstev na křemíkových substrátech byl prováděn 

v jednodeskovém horizontálním reaktoru ASM Epsilon One 2000. 
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Tab. 1: Procesní parametry chemické depozice par pro výrobu desek T90A73R:  
teplota depozice 1150 °C 
procesní plyny TCS, PH3, HCl, H2 

průtok TCS 15 g·min
-1 

růstová rychlost epitaxní vrstvy 4,1±0,2 μm·min
-1 

procesní tlak v reaktoru atmosférický 
 
Tab. 2: Parametry desek s označením T90A73R:  

dopant substrátu arsen - PV typu N 
krystalografická orientace 

substrátu (100) 
tloušťka substrátu 625 μm 

dopant epitaxní vrstvy fosfor - PV typu N 
tloušťka epitaxní vrstvy 11,750-13,250 μm 
měrný elektrický odpor   

epitaxní vrstvy 0,744-0,877 Ωcm 
průměr desky 150 mm 
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2.3 Povrch zadní strany křemíkové desky před experimentem 
Pomocí optického mikroskopu s diferenciálním interferenčním kontrastem 

(Olympus BX60M AEOLM P02) a skenovací elektronové mikroskopie SEM (FERA3 
TESCAN) byl charakterizován povrch zadní strany desky T90A73R. Deska byla 
rozřezána tak, aby byly získány referenční úseky z okraje zadní strany desky (Obr. 24). 

Vybrané úseky desky byly naprášeny vrstvou zlata o orientační tloušťce 2-20nm. 
Na Obr. 24 - 26. je pro přehledné užití vyobrazena a popsána terminologie užívaná 

v rámci experimentální části.  
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Na Obr. 25 se epitaxní vrstva plynule ztenčuje až na okraj zadní strany substrátu. 

Hranice mezi substrátem a epitaxní vrstvou je zvýrazněn žlutou hranicí. Následnou 

difúzí při chemické depozici par trichlorsilanu se atomy křemíku dostanou do oblasti 

mezi susceptorem a zadní stranou desky. V této oblasti dochází k aglomeraci atomů 

křemíku do podoby nodules na zadní straně desky.  

 
Na Obr. 26 byla detekována oblast, kde se nachází pás nodules (bílé tečky) na 

souvislé vrstvě SiOx. Dále byla detekována oblast přibližně 400 μm široká, kde se 

nachází pás nodules na nesouvislé vrstvě SiOx. Tmavá část v oblasti nesouvislé vrstvy 

SiOx jsou srostlé nodules. Směrem ke středu desky se četnost nodules snižovala a jejich 

velikost zvětšovala. Velikost nodules v pásu nodules na nesouvislé vrstvě SiOx byla 
průměrně 15μm a v pásu nodules na souvislé vrstvě SiOx byla velikost nodules 
průměrně  25μm. 

Obr. 26 byl vytvořen v rámci první před-experimentální analýzy povrchu okraje 

zadní strany křemíkové desky na Centru nanotechnologií VŠB-TUO  pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu Jeol Philips XL 30. 
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Snímky z optického mikroskopu s diferenciálním interferenčním kontrastem: 
Olympus BX60M AEOLM P02 

 
Snímky ze skenovací elektronového mikroskopu: FERA3 TESCAN  

Na spodní části Obr. 28a lze vidět zbroušenou hranu desky v oblasti fazety. Nad 
zbroušenou částí lze vidět vysokou četnost nodules (černé tečky), jejichž četnost klesá 

směrem ke středu desky. Na Obr. 28b je boční pohled oblasti, která je na Obr. 28a. 

Z Obr. 28a a 28b lze vyčíst, že největší četnost nodules je v pásu nodules nesouvislé 

vrstvy SiOx. Důvodem je právě ona nesouvislost způsobena leptáním hrany desky, kdy 
nodules rostou z polykrystalické křemíkové vrstvy skrz mezery (ang. pinhole) ve vrstvě 

SiOx popřípadě pouze z narušené vrstvy oxidu. 
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Z Obr. 29 lze vyčíst přibližnou průměrnou šířku nodules 15μm v oblasti pásu 

nodules v nesouvislé vrstvě SiOx. 

Na Obr. 30a lze vidět, že nodules rostou z vrstvy polykrystalického křemíku 

v mezerách SiOx, které jsou důsledkem leptáním okraje desky. Velikost nodules na Obr. 

30a je 10-15μm. Na Obr. 30b lze vidět detailní strukturu nodule o přibližné velikosti 

30μm, která má přibližně sférický tvar. Nodule z Obr. 30b se nachází v oblastí bližší 

středu křemíkové desky a tedy v oblasti nodules na souvislé vrstvě SiOx. 
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Na Obr. 31 lze vidět složení vrstev zadní strany křemíkové desky včetně bambulky.  

Na tomto obrázku není patrné, že nodule vyrůstá přímo z vrstvy polykrystalického 

křemíku, to ale neznamená, že tomu tak není. Pouze tento řez není z oblasti „díry“ 

(pinhole) ve vrstvě SiOx.  

 
Na Obr. 32a lze vidět pravděpodobně kráter po odloupnutém nodule. V případě 

platnosti předešlé věty, lze říci, že z Obr. 32a lze vidět, že nodule vyrůstají 

z vrstvy polykrystalického křemíku. Vrstva SiOx lze vidět v  rámečku. 
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2.4 Metodika plánování a podmínek experiment 
Z technologických a praktických zkušeností technologů ze společnosti ON 

Semiconductor je známo, že nodules vznikají při růstu epitaxní vrstvy větší než 10 μm. 

Dále je známo, že velikost zrna polykrystalického křemíku určuje velikost nodules tak, 

že s rostoucí velikostí zrna roste velikost nodules. Při návrhu experimentu je potřeba mít 

také na vědomí, že každý procesní krok v programu depozice navíc znamená zpomalení 

produkce desek, což se promítá i do ceny dané desky. 
Předpoklad pro minimalizaci nodules byl takový, že se deponuje tenká vrstva 

křemíku na susceptor před samotnou depozicí epitaxní vrstvy. Dále se po vložení 

substrátu do reakční komory při teplotě 1050°C předpokládá, že část atomů křemíku 

z pokrytého susceptoru se přenesou na vrstvu oxidu na zadní straně substrátu, kde 

vytvoří tenkou polykrystalickou vrstvu tzv. seed vrstva. Takto vytvořená krystalická 

vrstva na vrstvě oxidu by měla po následné depozici epitaxní vrstvy způsobit zmenšení 

nodules na zadní straně substrátu. 
Susceptor, který je využíván v jednodeskovém reaktoru ASM Epsilon 2000 pro 

výrobu desek s označením T90A73R, má pyramidální strukturu. Tento susceptor je 

složen z uhlíku, který je pokryt vrstvou karbidu křemíku.  
Pro depozici vrstvy polykrystalického křemíku na susceptor (odhadovaná tloušťka 

této vrstvy je 1 μm) bylo potřeba zavést dva nové kroky do stávajícího programu 

depozice epitaxní vrstvy na křemíkové substráty. Jeden spočívá v ochlazení teploty 

uvnitř reakční komory na požadovanou teplotu depozice polykrystalické vrstvy na 

susceptor. Druhým ze dvou zmíněných nových kroků je právě zmíněná depozice  vrstvy 

křemíku na susceptor. 
Analýza výsledných desek z experimentu byla provedena na zařízení simulující 

základnu fotolitografického stolu NIKON tzv. stepperu. Na stepperu se desky přisávají 

pro jejich upevnění při samotném procesu litografie. Na stepperu byly naměřeny 

hodnoty tlaku, které jsou v Tab.3. Zde zmíněný simulující přístroj byl vyroben byl 

vyroben ve společnosti ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm.  Dále byla 

provedena analýza povrchu zadní strany desek z experimentu na optickém mikroskopu 
s diferenciálním interferenčním kontrastem (Olympus MX50). Na základě výsledků 

z optického mikroskopu byla pořízena analýza ze skenovacího elektronového 

mikroskopu (JEOL JSM 5500).  
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2.4.1 Návrh experimentu v programu JMP V programu JMP byl navržen experiment tak, že bude sledována závislost velikosti 

a/nebo hustoty výskytu nodules na době a teplotě pokrytí susceptoru polykrystalickou 

vrstvou křemíku. Nutno říct, že z dat společnosti ON Semiconductor byla dosud hustota 

a velikost nodules zcela náhodná. Tento experiment by měl tedy přispět i k možnosti 

kontroly výskytu nodules (konkrétně u desek T90A73R). 

 

Obr. 33: Tabulka návrhu experimentu. 
V Obr. 33 je dobou pokrytí myšlena doba, po kterou se v reaktoru bude deponovat 

vrstva křemíku na susceptor. Teplota pokrytí označuje teplotu, při které je tenká vrstva 

na susceptor deponována. Obr. 33 označuje návrh provedení pěti běhů. První běh je 

složen z aritmetických průměrných hodnot doby a teploty pokrytí susceptoru zbylých 

čtyř běhů. Do experimentu byl navíc přidán šestý běh, při kterém zůstal susceptor bez 

pokrytí. Šestý běh sloužil k porovnání s ostatními běhy, při kterých susceptor pokryt 

byl. Každý běh byl proveden na dvou substrátech. 
Nastavení depozice pro výrobu desek T90A73R se upraví rozšířením o dva kroky 

zmíněné v podkapitole 2.4. Všechny ostatní (původní) kroky programu depozice se 

nemění a platí tedy parametry z Tab. 1 a 2 z podkapitoly 2.2. V  kroku dva, kde se 
deponuje vrstva polykrystalického křemíku na susceptor, budeme měnit hodnotu doby 
pokrytí a teplotu pokrytí podle Obr. 33.  

 
 
 



46 
 

2.4.2 Analýza na stepperu 
Desky T90A73R byly testovány pro zjištění dosahovaných hodnot tlaku při přisátí 

na stepperu. Naměřené hodnoty v jednotkách cm rtuťového sloupce jsou v Tab. 3. 
Tab. 3: Naměřené hodnoty tlaku 

běh n požadovaný 

limit 1 2 3 4 5 6 střední 

hodnota    
hodnota 
vakua 

(cmHg) 
>55 59,9 58,6 58,5 58,9 59,1 58,5 58,9 

rozptyl 
souboru σ2 
(cm2 Hg) 

0,24 
 
 

 
 

σ  
 

 
          

 

   

 (6) 

Z Tab. 3 lze vyčíst, že požadovaný limit dosahují desky ze všech běhů. Zároveň lze 

říct, že hodnoty jednotlivých běhů se pohybují v rozptylu 0,24 cm2
Hg, který byl 

vypočítán podle vztahu (6). Z hodnot z Tab. 3 lze předpovědět, že desky z provedeného 

experimentu mají podobnou hustotu výskytu, popřípadě velikost nodules. Hodnoty 
z Tab. 3 byly vloženy do programu JMP a vznikl model viz. Obr. 34. 

RSquare udává jak je daný model vhodný. Ideální model by měl podle metody 

nejmenších čtverců hodnotu RSquare rovnu jedné. Jak je z Obr. 34 patrné, při hodnotě 

RSquare přibližně 0,18 není vytvořený model příliš vhodný. 
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2.4.3 Povrch zadní strany křemíkové desky po experimentu 
Povrch zadní strany experimentálních desek T90A73R byl analyzován nejdříve na 

optickém mikroskopu s diferenciálním interferenčním kontrastem (Olympus MX50) a 

následně skenovacím elektronovým mikroskopem (JEOL JSM-5500).  
Snímky níže slouží k porovnání výskytu nodules na deskách, u kterých susceptor 

pokryt byl a u kterých ne. Z důvodu velkého množství snímků ze všech běhů, jsou níže 

snímky pouze z běhů 1, 3 a 6. Jedná se o běhy, které byly vybrány pro analýzu pomocí 

SEM na základě předchozí analýzy na stepperu a na optickém mikroskopu. Tedy 

k analýze byla vybrána deska z běhu s pokrytím susceptoru s nejvyšší (běh 1) a nejnižší 

hodnotou tlaku (běh 3) na stepperu a deska bez pokrytí susceptoru (běh 6). Tyto 

snímky, slouží také k porovnání se snímky z před-experimentálních analýz. 
Na Obr. 35a,b lze vidět nodules (především pod barevnými pásy), které se nachází 

v oblasti rohu fazet desek z běhů 1 a 6. Při analýze optickým mikroskopem (Olympus 
MX50) se ukázalo, že oblasti rohů fazet jsou nejvíce „zasaženy“ nodules. 
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Dále byla pozornost zaměřena na oblast střední části fazety experimentálních desek, 

která byla vybrána jako reprezentativní část okraje desek pro analýzu pomocí SEM, po 

analýze celých desek optickým mikroskopem. Obr. 36 až 38 obsahují vždy snímky 

z oblasti fazety dané desky a zároveň ukazují oblasti „zasaženy“ nodules nejvíce. 

Respektive oblasti vzorků, kde nodules dosahují pravděpodobně největší vzdálenosti od 

hrany desky. Snímky jsou označeny písmeny a), b), c) podle postupu analýzy. Snímky 

a) byly tvořeny přednostně pomocí optického mikroskopu s diferenciálním 

interferenčním kontrastem, kdy černé tečky zasahující barevné pásy tvoří pás nodules. 

Snímky b),c) jsou ze SEM. Na snímcích označených písmenem b) je vyznačena vždy 

vzdálenost od kraje desky k nejvzdálenějšímu nodule. Na snímcích c) jsou změřeny 

vybrané nodules v nejvíce zasažených oblastech snímků b). Snímky c) slouží pro 

přehlednější přibližnou představu velikostí nodules na dané desce. Nelze však říci, že by 

se jednalo o nejreprezentativnější oblasti desek. Z analýzy optickým mikroskopem bylo 
zjištěno, že okraje desek všech běhů mají velmi podobný charakter a tudíž nalézt 

nejreprezentativnější oblast bylo z časových důvodů nemožné. Tudíž snímky níže jsou 

spíše ilustrativního charakteru.  



49 
 

 



50 
 

Výsledné snímky experimentálních desek z optického a elektronového mikroskopu 

potvrdily předpověď modelu vytvořeného v programu JMP. Tyto snímky totiž 

nevykazovaly u žádného z šesti běhů výrazné zlepšení, či zhoršení oproti ostatním 

běhům. Jinými slovy všechny desky měly přibližně stejný výskyt nodules v oblasti 
nesouvislé vrstvy SiOx podél celého obvodu desek. Oproti před-experimentální analýze 

mají ovšem experimentální desky mnohem menší hustotu výskytu nodules v oblasti 
souvislé vrstvy SiOx. Nicméně je nutné říci, že povrch zadní strany desek z šestého běhu 

(tedy desky, u kterých nebyl pokryt susceptor) se neshodoval s povrchem zadní strany 

desek z před-experimentální analýzy.  
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3 Závěr 
Teoretická část se skládala z pěti kapitol. V první kapitole byly popsány obecné 

vlastnosti křemíku. Druhá kapitola popisovala výrobu křemíkových monokrystalů. 

Následující kapitola popisovala epitaxní proces. Navazující čtvrtá kapitola podrobněji 

rozebírala problematiku růstu epitaxní vrstvy, metodou chemické depozice par. 

V poslední kapitole byl popsán princip plánování experimentu (DOE) pomocí softwaru 

JMP. 
Experimentální část se zabývala popisem stavu nodules před provedením 

experimentu, popis samotného experimentu a následně jeho vyhodnocení. Analýzy 

před-experimentální a po-experimentální byly prováděny majoritně v laboratořích 

společnosti ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm a část byla provedena na 

Centru nanotechnologií na VŠB-TUO. 
Z experimentální práce bylo zjištěno, že výskyt nodules je náhodným jevem. 

Změnou podmínek technologického postupu mělo být dosaženo minimalizace 3D-
defektů nodules. Změna podmínek byla založena na předpokladu vytvoření tenké 

polykrystalické vrstvy křemíku na vrstvě nízkoteplotního oxidu SiOx na zadní straně 

křemíkové desky před samotnou depozicí epitaxní vrstvy. Zároveň se předpokládalo, že 

nově vytvořená tenká vrstva polykrystalického křemíku zásadně přispěje k minimalizaci 
výskytu 3D-defektů nodules. Analýzy výsledných experimentálních desek však tyto 

předpoklady nepotvrdily a minimalizace 3D-defektů tudíž dosaženo nebylo. 
K minimalizaci výskytu a velikosti nodules budou v rámci plánování experimentu ve 
společnosti ON Semiconductor voleny jiné parametry a/nebo zavedeny odlišné 

technologické procesy, které by vedly k odstranění těchto 3D defektů. 
Bakalářská práce byla vypracována v rámci SGS projektu č. SP 2017/45 - 

„Nanostrukturované komopozitní materiály“. 
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